Důvodová zpráva k usnesení č. R-3 ze dne 19.11.2014
1. Zvýšení rozpočtu MČ Praha 15 – účelová neinvestiční dotace na úhradu výdajů
vzniklých hl.m. Praze a městským částem v souvislosti s konáním voleb do Senátu
Parlamentu České republiky, do Zastupitelstva hl.m. Prahy a zastupitelstev městských
částí. Paragraf 6115 – Volby do zastupitelstev. Položky 5021 – Ostatní os. výdaje,
5164 – Nájemné a 5139 – Nákup materiálu.
2. Zvýšení rozpočtu MČ Praha 15 – účelová neinvestiční dotace na poskytování soc.
služeb na území hl.m. Prahy. Paragraf 4351 – Osobní asistence, peč. služba a položka
5336 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO.
Jedná se o pobytové odlehčovací služby.
3. Zvýšení rozpočtu MČ Praha 15 z položky 1361 – Správní poplatky pro oblast školství.
Paragraf 3113 – Základní školy. Položky 5331 – Neinvestiční transfery zřízeným PO.
Jedná se o účelovou dotaci pro ZŠ Křimická na úklid po rekonstrukci.
4. Navýšení rozpočtu MČ Praha 15 z položky 1361 – Správní poplatky pro oblast os.
asistence a peč. služba. Paragraf 4351 – Osobní asistence a peč. služba, položka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO.
Jedná se o navýšení mzdových prostředků o 3,5% dle nařízení vlády ČR.
5. Zvýšení rozpočtu MČ Praha 15 z položky 1361 – Správní poplatky na Místní skupinu
Vodní záchranné služby Českého červeného kříže. Paragraf 3419 – Ostatní tělových.
činnost, položka 6321 – Investiční transfery obecně prospěšným společnostem.
Příspěvek na pořízení užitkového vozu dle R-1922 ze dne 5.11.2014.
6. Přerozpočtování investičních akcí na základě požadavků MO. Paragrafy 3113 –
Základní školy, 2219 – Ostatní zál. pozemních komunikací, 3612 – Bytové
hospodářství, 3111- Předškolní zařízení. Položka 6121 – Budovy, haly a stavby.
ORG 87
ZŠ – výměna osvětlení
ORG 62
Patnáctkou na kole
Finanční prostředky na pokrytí nákladů spojených s dokončením realizace červeného
okruhu Patnáctkou na kole i Historickou stezkou historií HM.
ORG 74
Parkoviště Milánská
Finanční prostředky fakturované na základě SOD č. SML-2013-10319 na zpracování p
projektové dokumentace ve stupni DUR vč. připomínek dotčených orgánů
ORG 89
ZŠ Veronské nám – soc. zařízení u družiny
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace a zajištění stavebního
povolení úprav sociálního zařízení v ZŠ Veronské nám.
ORG 42183 CPV Bolevecká – rekonstrukce
Finanční náklady spojené s úpravou šatny ve 2. NP objektu a na spolupráci pro podání
žádosti na získání investiční dotace k dokončení celkové modernizace objektu.

